
FIGYELÕ

Nézd a kezem!
eRdÉlyi aNdRea: Nézd a kezem! egyszerû gesz-
tusjelek gyûjteménye nem beszélõ emberekkel való
kommunikációhoz
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. p. 423
Cd melléklettel

azokban az idõkben, amikor igazán nem lehetett arról
beszélni, hogy az a divatszakmák közé tartozott volna,
egy német gyógypedagógusnõ beleszeretett a ma gyar
gyógypedagógiába. mintegy négyszáz oldalas doktori
disszertációban elemezte múltját, szellemi áramlatait,
nagyjait, a módot, ahogy az a pedagógia egészére hatott. a szerelem nem múlt el a disz-
szertáció beadásával, hanem megmaradt és a szerzõ a magyar gyógypedagógusok újabb
nemzedékeit kezdte el tanítani. Nyitottan és gyakorlatiasan állt a tanításhoz, növendékeit
gyakran vitte különbözõ olyan helyekre hospitálni, ahol, remélte, valamit láthatnak meg-
valósulni a könyvekben leírtakból. S miközben jött-ment, valami hiányt észlelt. azt
tapasztalta, hogy magyarországon nemcsak kevés helyen ismerik és gyakorolják az aug-
mentatív kommunikációt – ezt a sérült emberi kommunikáció követ kez ményeinek eny-
hítésére kialakított diszciplínát –, hanem annak is csak bizonyos formáival foglalkoznak.
látta a magyar nyelvre lefordított pCS-t (picture Communication System), kézbe vette a
magyar Bliss-nyelvrõl írott könyveket, ki p róbálta a betûalapú, számítógépes kommu-
nikációs programokat, de nem talál ko zott azzal az odahaza, Németországban már nagy
sikerrel alkalmazott manuális mód szerrel, amely pedig közelebb áll az értelmi sérült
emberekhez, mint az emlí tett grafikus rendszerek.

Régi megfigyelés ugyanis, hogy a beszédképtelen vagy a funkcionális beszé det
nélkülözõ, értelmi sérült személyek, akik vagy egyáltalán nem, vagy csak enyhén
mozgássérültek, lényegesen jobban fejezik ki magukat egyszerû, gyakran maguk által
kialakított gesztusokkal, mint a felajánlott grafikus rendszerekkel. mintha több közük
lenne a mozdulathoz, mint a statikus képekhez. ezek az egy szerû jelek azonban csak
azok számára érthetõk, akik az adott személlyel együtt élnek, õt jól ismerik. Kilépve a
legszûkebb környezetbõl, a jelek, mint minden idioszinkretikus közlés, elveszítik
jelentésüket a külvilág számára. Tehát a világ sok táján dolgoztak ki olyan rend-
szerezett gesztusnyelveket (pl. amer-ind, White-féle gesztusok stb.), amelyekben a
jelállandóság is biztosítható és a külvilág számára is érthetõvé tehetõk. ezek a rend-
szerek az augmentatív és alternatív kommunikáció (aaK) dinamikus, segédeszközt
nem igénylõ, ún. produkción alapuló módszerei közé tartoznak (azaz az illetõ a saját
testével produkálja az üzenetközvetítésre szolgáló jelet).

erdélyi andrea észlelte az ezen a területen tapasztalható hiányt magyar or szá gon.
Jó lenne ezen változtatni, született meg benne az elhatározás. ennek értel mé ben
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pályázatot írni, azt megnyerni, a programot összeállítani, kutatást szervezni, pedagó-
gusokat és szülõket partnernek megnyerni, tapasztalatokat könyvben össze gezni, a
kiadásra pénzt szerezni, mindez gyorsan és logikusan  következett az energikus,
szervezõnek is kiváló oktató-kutató fenti elhatározásából. ezzel a ma gyar gyógy-
pedagógiának elkötelezett fiatal német gyógypedagógus újabb hidat épített a német és
a magyar szakma között.

a „Schau doch meine Hände an“ nevû gesztusnyelv Németországban szü letett meg,
1991-ben. az eredeti cél az volt, hogy az evangelikus egyház külön bö zõ otthonaiban
tanuló, esetleg idõrõl-idõre intézményt váltó gyermekek min denütt azonos módon fejez-
hessék ki magukat (Bundesverband evangelische Behinderten hilfe, Stuttgart, 2000).
eredetileg 750 kifejezésnek megfelelõ gesz tusból állt a rendszer, amely magába építette a
német jelnyelv egyes egyszerûbb elemeit is. 

magyarországon 2001 novemberében kezdõdött meg ennek a német modellnek az
adaptálása, figyelemmel a magyar nyelvi, kulturális és oktatási hagyományokra. a szerzõ
nem egyszerûen lefordította a német gesztusszótárt, hanem gyógypedagógusokkal,
szülõkkel és jeltolmácsokkal való sorozatos egyeztetés és konzultáció nyomán
magyarította is azt. vállalkozó kedvû szülõk kezdték beépíteni mindennapjaikba a gesz-
tusokat, ezzel is segítve erdélyi andreát, aki a tanítva tanu lunk (docendo discimus) régi
elve alapján dolgozott e szülõkkel. e recenzió szerzõje is ismer néhány olyan gyermeket,
aki nemcsak jókedvûen és ügyesen használja a Nézd a kezem! magyar névre keresztelt
gesztusnyelv mozdulatait, de amióta azt használja, jobban felismeri a képeket és szépen
megindult a beszédfejlõdése is. Hiszen a gesztusnyelv, mint minden aaK módszer, a
kommunikáció sikere és a kommunikációban résztvevõ agyi struktúrák fejlesztése révén,
erõteljesen serkenti a magának a beszédfejlõdésnek a folyamatát is.

a Nézd a kezem! gesztusnyelv elõnye, hogy az egész országban immár egységesen
tanítható, belsõ logikája miatt egyszerû és áttekinthetõ, s így jó megoldást kínál 
azoknak, akik csak ennek az aaK módszernek a segítségével tudják kifejezni 
magukat. Használata természetesen nem korfüggõ, azt épp olyan haszonnal lehet gyer-
mekek, mint értelmi sérült felnõttek számára oktatni.

a Nemzeti Tankönyvkiadó által 2005 szeptemberében megjelentetett könyv, a
Nézd a kezem!, a fenti szakmai érdemektõl eltekintve is rendkívül színvonalas munka.
Jó kézbevenni, szépek a betûi, szépek a képei, praktikus gyûrûs kötése lehetõséget ad
a folyamatos bõvítésre. További hihetetlen elõnye a mellékelt Cd, amely bármely mul-
timédiás pC-n futtatható, életre keltve a gesztusokat. ebbõl a könyvbõl tanulni is, taní-
tani is, dolgozni is érdemes. a megjelenés annak a hatékony együttmûködésnek az
eredménye, amely, ma még talán kevésbé szok ványosan, a szakmai és a civil tár-
sadalom között kialakult.

örömmel nyugtázhatjuk tehát, hogy a magyar augmentatív és alternatív kommu-
nikáció új területtel gazdagodott, eszköztára kibõvült a Nézd a kezem! gesztus-
nyelvvel. az igen jó színvonalú, szép kiadvány megismerése javasolható mindazok-
nak, akik a korai fejlesztés terén és/vagy megkésett beszédfejlõdésû vagy a
funkcionális beszédet nélkülözõ, értelmi sérült személyekkel foglalkoznak.

dr. Kálmán zsófia
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CSaBay KaTaliN:
Lexi sorozat (2005)

Lexi betûországban I-II.
Betûkóstolgató, szótagoló mesetankönyv olvasni tanuló
gyermekeknek p. 135 és p. 111
Lexi íróka I-II.
Betûrajzolgató feladatlapok írni tanuló kisiskolásoknak
p. 72 és p. 48
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.

a tanévkezdésre komoly tartalommal bíró gyönyörû kivitelû tankönyvcsalád jelent meg
a Nemzeti tankönyvkiadó Rt. közremûködésében. a leXi eddig megjelent két sikeres
mesetankönyve után Csabay Katalin újabb, az olvasás-írás tanulást segítõ anyagot
állított össze, madár eszter kitûnõ, gyermekközpontú rajzaival.

aki kézbe veszi a „leXi betûországban” i. és ii. kötetét, amit a „leXi íróka” i.
és ii. egészít ki, az végigtanulmányozza mind a négy kiadványt, mert nemcsak a 
gyermekek számára lesz nélkülözhetetlen az olvasás-írás tanulás kapcsán, de a szak-
emberek könyvespolcáról sem hiányozhat a jövõben.

a szerzõ figyelembe vette a Közoktatási Törvény elõírásai mellett a gyermeki
nyelv fejlõdését, az iskolába lépõ kis diákok személyiségállapotát.

a könyvekben található versikék, mondókák és szövegek mindegyike az olvasás
és helyesírás megalapozását szolgálják.

a lexi íróka segíti a gyermeki kéz érettségének kialakulását, a biztos ceruzafogást.
a játékos gyakorlatok biztosítják a lendületes vonalvezetést, a siker megjelenését a
folyamatban, a fejlõdést az eddig problémával küzdõ gyermekek esetében.

az új tankönycsalád egyaránt használható a tanulásban akadályozottak vagy
beszédjavító általános iskolában szegregáltan oktatott gyermekeknél, de éppen úgy
helye van az integrált nevelésben-oktatásban is.

Hézagpótló szakmai anyagot ajánlunk minden érdeklõdõnek azzal a reménnyel,
hogy ezáltal egyre több gyermek kedveli meg és sajátítja el az ol vasás-írás mûvészetét.

mezeiné dr. isépy mária
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Tanulmányok az értelmileg sérült gyermekek 
nevelése és oktatása témakörébõl
KaJÁRy ildiKó (szerk.)

Bárczi Gusztáv óvoda, Általános iskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola.

Budapest, 2005. 197 oldal

a nevelés, oktatás, fejlesztés eredményességét, hatékonyságát minõségi szem pont ból
szemlélni a korszerûen mûködõ gyógypedagógiai iskolákban nem pusz tán napjaink
„kihívása”. elmondható, hogy a tanítás differenciáltsága és a minõ ség kérdése – a 
mennyiség ellenében – a gyógypedagógiai mûködés nélkülöz hetet len eleme. eme 
törekvés kétszeresen is díjazott alkotása az új tanulmány kötet, melyet a nemrég épületet
változatott „dohány utcai” iskola nevelõtestülete bocsátott közre. az írásokat hosszú
évek alatt szerzett gyakorlati tapasztalataik alapozzák meg, aki beleolvas, errõl
meggyõzõdhet! a gyógypedagógiai munka esszenciája mindegyik, mely az értelmileg
akadályozott népesség legfontosabb fejlesztési területet veszi sorban a kisgyermekkortól
az iskoláskor végéig. Kertész ildikó a korai diagnosztizálás és gyógypedagógiai 
fejlesztés céljai mellett az egyéni programkidolgozás szempontjait mutatja be. a 
mozgásfejlesztés „aktív gyakorlatai” - a manipuláció kiemelten – a kisgyermekkorban
különösen értékes tanácsok. az életkorban elõbbre haladva Kárpáti Katalin az 
óvodáskorú gyerme kek gyógypedagógiai programját bontja ki. Szempontrendszere a
szülõk, és az iskolába kerülõ gyermekekkel közös, érzelemmel telített, egyben
felelõsségteljes munkáját érzékelteti. az egyéni fejlesztõ programot az 1-5 éves
gyermekek fejlõdésének értékelõ és mérõlapjával egészíti ki. az értelmileg akadályozott
iskolások logopédusaként Bodáné Kertai zsuzsa mutatja be – kifejezõ képek 
segítségével – a kiscsoportos beszédfejlesztõ foglalkozások eszköztárát, mód szereit. a
„beszédes” képek láttatják azokat a helyzeteket, melyekben örömmel vesznek részt a
különbözõ életkorú tanulók, feledve játék közben a logopédiai gyakorlások olykori
nehézségeit is. a tanulók logopédiai értékelésének szempont rendszere Bőti mariann
munkája. az iskolai oktatás-nevelés alapterületei közül a mozgásnevelésben alkalmazott
terápiákat és módszereket a konduktor-gyógypedagógus Oroszné Kosik Gabriella
foglalja rendszerbe. a szomatopedagógus igazgató, Kajáry ildikó felmérõ munkája 
csatlakozik a témához, aki speciális diagnosztikai lapot szerkesztett az iskola tanulói
részére. Jóllehet, az olvasás-írás a többségi általános iskolákban ún. alapozó tantárgy, az
értelmileg akadályozottak oktatási programjának is része: itt nyilvánvalóan speciális 
fejlesztési terület, mely magyarországon nagynevû elõdökre tekint vissza. Szemé lyes
tapasztalatait szemléltetõ anyaggal gazdagon kiegészítve dr. Ranschburg Jenõné mutatja
be a kötetben. az egyedi tervezésû feladatlapok más-más céllal a különbözõ fejlettségû
tanulók számára, a tanulói megoldásokkal együtt közölve tanulságosak. a tantervi
alakítás-ábrázolás foglalkozások „felfrissítésérõl” számol be Horgosi lea, a vizuális
nevelés és a gyógypedagógiai pszichológia össze függésében. Cataluccio andrea
mûvészetet, mozgást, táncot, játékot ötvöz pedagógiai munkájában. a tánc- és 
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mozgáspedagógiai foglalkozásokról, dráma játékról fényképeket is talál a könyvben az
olvasó. daubnerné pogány eszter napi oktatómunkájában – mint írja – évek óta 
alkalmazza a montessori-pedagógia eszközeit mind az érzékelés, mind a számtani 
gondolkodás, anyanyelvi fejlesztés, valamint a mindennapi élet praktikus készségeinek
gyakorlásakor. Napirendjébe ún. beszélgetõ-köröket is beiktat, melyek kedvezõ hangu-
latot teremtenek a tanuló csoportokban. az oktató-nevelõ munka minõségének
biztosítása értelmében – korszerû intézményként – a tanítás-tanulás eredményességét
kiemelten kezelik. ennek megfelelõen, a már említett felmérések mellett Ruttkay
leventéné azokat a dokumentumokat mutatja be, melyeket az iskola tanulóinak szöveges
értékelésére dolgozott ki. az 1. osztálytól a szakképzõ tagozatig terjedõn, táblázatokban
közölt egyszerû, áttekinthetõ minõsítések mind a szakember, mind a  szülõk, mind a
tanulók számára eligazítást adnak. (a többségi általános iskolákban is az alsó tagozat
számára ajánlható lenne a számjegyes osztályozás kiváltására.) Tanul ságos a „tanulói
elégedettség” vizsgálat, melyrõl elõször jelenik meg publikáció a szakmai gyakorlatban.
Tillingerné Sebestyén erika humán szervezõ-gyógype da gógus minõségben kérdezte
meg az értelmileg akadályozott tanulókat, hogyan vélekednek az iskolájuk nyújtotta
tanulási kínálatról. a nagyfokú szakértelemmel, gondos válogatással, logikusan
szerkesztett igényes megjelenésû könyvnek egyben utolsó darabja eme újszerû felmérés.
a szakértelem mellett valamennyi elkö telezett és egyben kiemelkedõen tudatos
gyógypedagógiai oktató, nevelõ, fejlesztõ munkáról ad hírt. imponáló a szerteágazó
team-munka, melyben logo pédus, szomatopedagógus, konduktor, mûvészetterapeuta,
mentálhigiénés szak ember mûködik együtt a gyógypedagógiai tanárral és segítõ 
személyzet egyéb munkatársaival, igazolván a 21. századi speciális iskolák 
eredményességéhez szükséges feltételeket. a szakmai képesítések mellett az intézmény
nyitottsága, szerzõdésekben rögzített kapcsolati hálózata bizonyára ugyancsak fontos erõ
ebben az iskolában. Javasoljuk a tanulmánykötetet teljes egészében az értelmileg 
akadályozottak gyakorló gyógypedagógusai számára, illetve a gyógypedagógus-
képzésben tananyagként. az általános tanítóképzés számára is mintaként szolgálhatnak
a kötet tanulási eredményességgel kapcsolatos vizsgálatai, különös tekintettel az integrált
iskolák mûködésére napjainkban.

vágó Éva anna

Kellemes karácsonyi ünnepeket és

békés, boldog új esztendõt kívánunk

minden kedves Olvasónak!

szerkesztõség
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